สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2564)

หนังสือสั่งการ

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19
ที่
ประเด็น
1 ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 38

2

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 21/๒๕๖๔

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 38 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 38
๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564
(เอกสาร 1)
ข้ อ 1. การปรับปรุงเขตพื้น ที ่จ ังหวัด ตามพื ้ น ที่

สถานการณ์ ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัด
จำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยให้
นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กำหนดไว้สำหรับ
พื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้ บังคับ เท่าที่ไม่ขัด
หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ กำหนดนี้ สำหรั บ พื ้ น ที ่ น ำร่ อ งด้ า น
การท่ อ งเที ่ ย วจะเป็ น ไปตามบั ญ ชี ร ายชื ่ อ จั ง หวั ด
แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๑๘/๒๕๖๔
ข้อ 2. การห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้น ที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามบุคคลใดในเขตพื้น ที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่าง
เวลา ๒๓.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยใช้บังคับ
ต่ อ เนื ่ อ งไปสำหรั บ พื ้ น ที ่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด
ทุกจังหวัด เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบห้าวัน (จนถึง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64)
ข้ อ 3. การขยายเวลาการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการ
ควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม
แบบบู ร ณาการ ข้ อ ห้ า ม ข้ อ ยกเว้ น และข้ อ ปฏิ บ ั ติ
สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ฯ รวมทั้งมาตรการ
เตรียมความพร้อมตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
คำสั่ง ศบค. ที่ 21/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - คำสั่ง ศบค. ที่ 21/2564
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เรื่อง ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564
(เอกสาร 2)
พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ
เข้ มงวด พื ้ นที ่ ควบคุ มสู งสุ ด พื ้ นที ่ ควบคุ ม และพื ้ นที่
เฝ้ าระวั งสูง ตามข้ อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙

-2ที่

ประเด็น

รายละเอียด
แห่ งพระราชกำหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๖ จังหวัด
๑. จังหวัดตาก
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. จังหวัดนราธิวาส
๔. จังหวัดปัตตานี
๕. จังหวัดยะลา
๖. จังหวัดสงขลา
พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น ๓๙ จังหวัด
1. จังหวัดกาญจนบุรี
๒. จังหวัดขอนแก่น
๓. จังหวัดจันทบุรี
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. จั งหวั ดชลบุ รี (ยกเว้ นอำเภอบางละมุ ง เมื องพั ทยา
อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และ อำเภอสัตหีบ เฉพาะ
ตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่)
๖. จังหวัดชุมพร
7. จังหวัดเชียงราย
8. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมืองเซียงใหม่ อำเภอ
ดอยเต่า อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง)
๙. จังหวัดตรัง
๑๐. จังหวัดตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะช้าง)
๑๑. จังหวัดนครนายก
๑๒. จังหวัดนครปฐม
๑๓. จังหวัดนครราชสีมา
๑๔. จังหวัดนครสวรรค์
๑๕. จังหวัดนนทบุรี
๑๖. จังหวัดปทุมธานี
๑๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตำบลหัวหิน และ
ตำบลหนองแก)
๑๘. จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๐. จังหวัดพัทลุง
๒๑. จังหวัดพิจิตร
๒๒. จังหวัดพิษณุโลก

หนังสือสั่งการ

-3ที่

ประเด็น

รายละเอียด
๒๓. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ)
๒๔. จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
๒๖. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
27. จังหวัดราชบุรี
28. จังหวัดลพบุรี
29. จังหวัดสตูล
30. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่ าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
๓๑. จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๒. จังหวัดสมุทรสาคร
๓๓. จังหวัดสระแก้ว
๓๔. จังหวัดสระบุรี
๓๕. จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน และ
เกาะเต่า)
๓๗. จังหวัดอ่างทอง
๓๘. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอ
บ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน
และ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม)
39. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น ๒๓ จังหวัด
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดกำแพงเพชร
3. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดชัยภูมิ
๕. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
6. จังหวัดแพร่
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. จังหวัดยโสธร
๑1. จังหวัดร้อยเอ็ด
12. จังหวัดลำปาง
13. จังหวัดลำพูน
๑๔. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน)

หนังสือสั่งการ

-4ที่

3

ประเด็น

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 22/๒๕๖๔

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

1๕. จังหวัดศรีสะเกษ
16. จังหวัดสิงห์บุรี
17. จังหวัดสุโขทัย
๑๘. จังหวัดสุรนิ ทร์
1๙. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอ
สังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอทำบ่อ)
๒๐. จังหวัดหนองบัวลำภู
๒1. จังหวัดอุทัยธานี
22. จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๓. จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น ๕ จังหวัด
1. จังหวัดนครพนม
2. จังหวัดน่าน
3. จังหวัดบึงกาฬ
4. จังหวัดมุกดาหาร
5. จังหวัดสกลนคร
คำสั่ง ศบค. ที่ 22/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - คำสั่ง ศบค. ที่ 22/2564
๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564
(เอกสาร 3)
เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด – 19)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มีคำสั่งดังต่อไปนี้
1. ให้เพิ่มความ (๑๑) ของ ข้อ ๑. ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่องการจัดโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้าง
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ "(๑๑) ศู นย์ ปฏิ บ ั ต ิ การแก้ ไข
สถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น ด้ า นการท่ อ งเที ่ ย วและกี ฬ า
มีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าศูนย์"
2. ให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ ไขสถานการณ์ ฉุ กเฉิ นด้ านการท่ องเที่ ยวและกี ฬา
เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

-5ที่

ประเด็น
4 การดำเนิ นการตามคำสั่ ง
ศู นย์ บริ หารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติ ด
เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 20/๒๕๖๔

รายละเอียด
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 (ศบค.)
ที่ 20/๒๕๖๔ เรื ่ อง แนวปฏิ บ ั ต ิ ตามข้ อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑8) ซึ่งเป็นการ
กำหนดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคก่อนเดินทาง
เข้ ามาในราชอาณาจั กร และการดำเนิ นการในการตรวจ
หาเชื้อโรคโควิด - 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔ ศบค.มท. ขอให้หน่วยงานรับทราบ
และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งดังกล่าว
ต่อไป
5 การดำเนินการตาม
นายกรั ฐ มนตรี ล งนามในข้ อ กำหนดฯ และ คำสั่ ง
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 38 จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
คำสั่ง ศบค. ที่ 21/2564
๑. ข้อกำหนด ฯ (ฉบับที่ ๓๘) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่
สถานการณ์
๑.๒ การห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
๑.๓ การขยายเวลาการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการ
ควบคุมและป้องกันโรค
2. คำสั่ง (ศบค.) ที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และ
พื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา
๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนดเขตพื้นที่
สถานการณ์ เป็ นพื ้ นที ่ ควบคุ มสู งสุ ดและเข้ มงวด ๖
จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๓๙ จังหวัด พื้นที่ควบคุม
๒๓ จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ๕ จังหวัด

หนังสือสั่งการ
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6235
ลงวันที่ 2 พ.ย. 2564
(แจ้งสำนัก/กอง)
(เอกสาร 4)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6234
ลงวันที่ 2 พ.ย. 2564
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 5)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6483
ลงวันที่ 13 พ.ย. 2564
(แจ้งสำนัก/กอง)
(เอกสาร 6)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6482
ลงวันที่ 13 พ.ย. 2564
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 7)
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2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ที่
ประเด็น
1 ผลการประชุม
ศปก.ศบค.ส่วนหน้า
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
- นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแผนบูรณาการแก้ไขสถานการณ์
โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะนำไปใช้
เป็นกรอบดำเนินการต่อไป โดยคาคว่าจะสามารถควบคุม
สถานการณ์ ให้ กลั บมาเป็ นปกติ ได้ ภายใน ๒ เดื อน
ทั้งนี้ มีสรุปผลและประสานงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
1.1 ขอให้จังหวัด พิจารณาปรับใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถดำเนินกิจกรรมตามวิถีชุมชนได้อย่างปลอดภัย
1.2 ขอให้จังหวัด กำกับติดตามการดำเนินการ
ตามมาตรการในสถานประกอบการ รวมถึงขอความร่วมมือ
ในการประเมินตนเองตามแนวทางของ อน. เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาด ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ
1.3 ขอให้จังหวัดเพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของการรับวัคชีนครบโดส
เนื่องจากปัจจุบันมีผ ู้ไม่มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒
จำนวนมาก
1.4 ขอให้ สธ. ตรวจสอบระบบการลงข้ อมู ล
ของผู้ได้รับวัคซีน ในพื้นที่ ๔ จชต. เนื่องจากพบปัญหา
ไม่ สามารถนำข้ อมู ลเข้ าสู่ ระบบได้ รวมถึ งปั จจุ บ ั นแต่ละ
จั งหวั ดอยู ่ ร ะหว่ า งการตรวจสอบจำนวนประชากร
ที่แท้จริงในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับฐานข้ อมูลให้ เป็ นไป
ตามสภาพความเป็นจริง
1.5 ขอให้เขตสุขภาพที่ ๑๒ พิจารณาบริห าร
จัดการฉีดวัคซีน (PZ) ในพื้นที่อย่างเหมาะสม เนื่องจาก
ปัจจุบันมีวัคซีน (PZ) คงค้างอีกจำนวนมาก เมื่อเทียบ
กับอัตราการฉีดได้จริงในพื้น
2. มาตรการรักษาผู้ติด
ขอให้ สสจ. ทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือ
กับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และ ภาคีภาคประชาสังคม
ในการจัดตั้ง CI ในชุมชนตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นต้นแบบต่อไป

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6246
ลงวันที่ 2 พ.ย. 2564
(แจ้ง จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี
จ.ยะลา จ.สงขลา)
(เอกสาร 1)
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ประเด็น

รายละเอียด
รวมถึงขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และการยอมรับ
ในมาตรการ HI ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบสาธารณสุข นอกจากนี้ ขอให้ กพ. สนับสนุน
จังหวัดในการเตรี ยมความพร้ อมของเตียงในระดั บต่ าง ๆ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
3. การเตรียมความพร้อมสู่การผ่อนคลาย
ขอให้ ศธ. ประเมินความพร้อมในการเปิดภาค
การศึกษา และ ขอความร่วมมือในการติดตาม ครู และ
นักเรียน เข้ารับวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2 การประชุม ศปก.ศบค.
ศปก.ศปค. กำหนดจัดประชุมเพื ่ อ หารื อ ผลการ
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปฏิบ ัติตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ปัญหา
กระทรวงมหาดไทย
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการปรับมาตรการในห้วงต่อไป
ในวัน อังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และนำเสนอ
ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.)
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อไป
ศบค.มท. ขอให้ จ ั ง หวั ด โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส
ปั ต ตานี ยะลา สงขลา) และพื ้ น ที ่ น ำร่ อ งด้ า นการ
ท่ อ งเที ่ ย ว (กระบี ่ ชลบุ ร ี เชี ย งใหม่ ตราด บุ ร ี ร ั มย์
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง
เลย สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี หนองคาย อุดรธานี)
พิจ ารณาให้ ความเห็น /ข้ อเสนอแนะเพื ่ อเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ต าม
มาตรการฯ ตามแบบให้ความเห็นฯ ภายในวันอั งคารที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.00 น.
ผลการประชุม
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ
ศปก.ศบค.
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับทราบสรุปผลการประชุม
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั ้ งที ่ ๑๗/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

หนังสือสั่งการ

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6361
ลงวันที่ 8 พ.ย. 2564
(แจ้งจังหวัดในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด จ.จันทบุรี
จ.ตาก จ.นครศรี ธรรมราช
จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา
จ.สงขลา)
(เอกสาร 2)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6393
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 3)
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่
ประเด็น
1 เรื ่ อง หลั กเกณฑ์ การเปิ ด
โรงเรียน สถาบันการศึกษา
ตามข้ อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่ ง
พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที ่ ๓4)
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด
กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า ได้ยกเลิกประกาศกระทรวง
ศึ กษาธิ การ เรื ่ องหลั กเกณฑ์ การเปิ ดโรงเรี ยน หรื อ
สถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒0 กันยายน ๒๕'๖๔
และจัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์
การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
๑. เงื่อนไขของมาตรการ Sandbox : Safety Zone in
School รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ โดยจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ on site จำแนกตามเขตพื้นที่
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
๒. เงื่อนไขข้อกำหนดของ ๖ มาตรการหลัก (DMHT - RC),
๖ มาตรการเสริม (SSET - CQ) และ แนวทาง ๗ มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศึกษา
๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคาร
หรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ
เข้มงวด (สีแดงเข้ม)
๔. มาตรการตามแผ่นเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของสถานศึกษา
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคาร
หรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อการสอบ
การฝึ ก อบรม หรื อการทำกิ จกรรมใด ๆ ที ่ ม ี ผ ู ้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมเป็นจำนวนมาก
2 เรื่อง การอบรมแอปพลิเคชัน ศบค.มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า แอปพลิเคชัน Jjitasa.care
Jjitasa.care
สามารถเป็ นอี กช่ องทางหนึ่ งในการเข้าถึ งข้ อมู ลสำหรั บ
การดูแลประชาชน และบริหารสถานการณ์รองรับการ
เปิดประเทศในระยะเร่งด่วนและเตรียมการแก้ไขปั ญหา
การแพร่ ระบาดในระยะต่ อไปอย่ างมีประสิทธิ ภาพ และ
ทันเหตุการณ์ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการดังนี้

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6314
ลงวันที่ 5 พ.ย. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6391
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)
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ประเด็น

รายละเอียด
๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา และ
ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน JItasa.care เพื่อสนับสนุน
การบริหารสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ และช่วยเหลือ
ประชาชน อาทิ ข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีน จุดตรวจคัดกรอง
จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม การรับส่งผู้ปว่ ย
และสิ่งของอื่น ๆ ตามความต้องการ หรือในกรณีที่ผู้ป่วย
ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์
๒. ส่ งเสริ มให้ กำนั น ผู ้ ใหญ่ บ ้ าน อาสาสมั คร
สาธารณสุ ขประจำหมู ่ บ ้ าน ข้ าราชการองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือนักเรียนที่เป็นจิตอาสา ผู้นำอาสาพัฒนา
ชุมชน ผู้นำต่าง ๆ ในพื้นที่ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หรื ออาสาสมั ครท้ องถิ ่ นรั กโลก เข้ าถึ งแอปพลิ เคชั น
Jjitasa.care เพื ่ อเฝ้ าสั งเกต ติ ดตาม และประสานงาน
การช่วยเหลือ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใช้
แอปพลิเคชัน Jitasa.care
๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม
ออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการนำเข้าข้อมูล และการใช้ประโยชน์
จากแอปพลิ เ คชั น Jitasa.care โดยแจ้ ง รายชื ่ อ ให้
กระทรวงมหาดไทยทราบผ่ า นระบบ google form
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
3 เรื่อง การจัดกิจกรรมงาน ตามที ่ สมาคมผู ้ ประกอบการร้ านค้ า งานประเพณี และ
แสดงสินค้าเพื่อเยียวยา สวนสนุก ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า เพื่อเยียวยา
ผู้ประกอบการ
ผู้ ประกอบการในพื้ นที่ จั งหวั ด จำนวน ๑๕ จังหวัด ช่ วง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และ กระตุ้นเศรษฐกิจ นั้น ศบค.มท. ได้แจ้งข้อหารือ
กรณีดังกล่าวไปยัง ศปก.ศบค. ซึ่ง ศปก.ศบค. มีความเห็น
ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรม
รวมกลุ่ม ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่
ในการพิจารณาอนุญาตตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ (๕)
ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๗) และคำสั่ง ศบค. ที่ ๑๙/๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่
เฝ้าระวังสูง ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

หนังสือสั่งการ

- หนังสือ มท.
ที่ มท 0230/16253
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564
(หนังสือแจ้งนายกสมาคม
ผู้ประกอบการร้านค้า งาน
ประเพณี และสวนสนุก)
(เอกสาร 3)
- หนังสือ มท. ด่วน
ที่ มท 0230/ว 6394
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564
(แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามบัญชีแนบท้าย)
(เอกสาร 4)

- 10 ที่

ประเด็น

4 เรื่อง มาตรการเตรียมความ
พร้อมสำหรับรองรับการเปิด
ประเทศ โดยตรวจค้ นหา
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) เชิงรุก โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนั บ สนุ น ชุ ด ตรวจแบบ
ตรวจหาแอนติเจน (Antigen
Test Kit : ATK และเร่ ง
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โควิด - 19 ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง

รายละเอียด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศบค.มท. ได้แจ้งจังหวัด
ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ และคำสั่ง ฯ ข้างต้นแล้ว
ศบค.มท. ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้
๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เชิงรุก
๑.๑ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นำข้อมูล
ประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน และประชากรที่ยังไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีนในเขตพื้นที่จังหวัด เป็นฐานข้อมูลในการวาง
แผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและทั่วถึง ในระดับอำเภอ/
ตำบล/หมู่บ้าน
๑.๒ ให้นายอำเภอมอบหมายปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ
ประจำตำบล หรือสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ประสานงานหลัก
โดยบูรณาการความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการประจำ
อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำต่าง ๆ
ในพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการ
ฉีดวัคซีน หรือจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการฉีดวั คซี นให้
ครอบคลุมทั่วถึงทุกตำบล หมู่บ้าน โดยเร็ว
๑.๓ เน้ นย้ ำให้ จ ั งหวั ด อำเภอ สร้ างการรั บรู้
ทำความเข้ าใจที ่ ถ ู กต้ องให้ แก่ ประชาชนเกี ่ ยวกั บการ
ฉี ดวั คซี น เพื ่ อให้ ประชาชนได้รับวั คซี นครบตามเกณฑ์
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
2. การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เชิงรุก
ให้คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจค้ นหาผู ้ ต ิ ดเชื ้ อฯ ชิ งรุ ก โดยชุ ดตรวจโควิ ด - 19
แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test ATK) ในพื้นที่ชุมขน/
พื้นที่สาธารณะที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6459
ลงวันที่ 12 พ.ย. 2564
(แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด)
(เอกสาร 5)
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4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่

ประเด็น
1 ข้ อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ ง พ.ร.ก.
การบริ หารราชการใน
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ฉ ุ ก เ ฉิ น
พ.ศ. 2548 (ฉบั บที่ 37)
และการดำเนินการตาม
คำสั่ง ศบค. ที่ 19/2564

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ขอให้ สำนั ก/กอง รั บทราบและพิ จารณาดำเนิ น การ - หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
ในส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งตาม ข้ อ กำหนดออกตามความ ที่ มท 0321/ว 203
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564
(เอกสาร 1)
ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บที ่ 37) ลว. 30 ต.ค. 64 และ
คำสั่ง ศบค. ที่ 19/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และ
พื้นที่เฝ้าระวังสูง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2 การดำเนินการตามคำสั่ง ขอให้ สำนั ก/กอง รั บทราบและพิ จารณาดำเนิ น การ - หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
คำสั่ง ศบค. ที่ 20/2564 ในส่ วนที ่ เกี ่ ยวข้ องตาม คำสั ่ งศู นย์ บริ หารสถานการณ์ ที่ มท 0321/ว 207
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ลงวันที่ 5 พ.ย. 2564
(เอกสาร 2)
ที่ 20/๒๕๖๔ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามข้ อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๑8)
งานนโยบายพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน

